
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„KOMUNĀLSERVISS TILDe” 
Reģ. Nr. 50103420091, PVN reģ. Nr. LV50103420091 

Juridiskā adrese: Pasta iela 1A, Tumes pag., Tukuma novads, LV-3139 

 

IEPIRKUMA KOMISIJA 

 

LĒMUMS 

 

Tukumā, 2020. gada 29.oktobrī 

 

1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem “Degvielas 

iegāde SIA “Komunālserviss TILDe””, (iepirkuma identifikācijas Nr. TILDE 2020/2), 

(turpmāk – Iepirkums).   

 

2. Saņemtie piedāvājumi iepirkuma priekšmeta 1.daļā (Degvielas iegāde SIA 

“Komunālserviss TILDe” autotransportam un traktortehnikai Tukuma pilsētas un 

Tumes pagasta administratīvajā teritorijā): 

 

Nr. 

p.k. 

Pretendents Iesniegšanas datums un 

laiks 

Cena bez PVN 

1. “ASTARTE-NAFTA” SIA 23.10.2020 plkst. 15.18 EUR 25 368,00 

2. “VIADA Baltija” AS 20.10.2020 plkst. 12.53 EUR 27 206,00 

3. “VIRŠI-A” AS 23.10.2020 plkst. 14.35 EUR 27 730,00 

 

3. Saņemtie piedāvājumi iepirkuma priekšmeta 2.daļā (Degvielas iegāde SIA 

“Komunālserviss TILDe” autotransportam Džūkstes pagasta administratīvajā 

teritorijā): 

 

Nr. 

p.k. 

Pretendents Iesniegšanas datums un 

laiks 

Cena bez PVN 

1. “ASTARTE-NAFTA” SIA 23.10.2020 plkst. 15.18 EUR 4 732,50 

2. “VIRŠI-A” AS 23.10.2020 plkst. 14.35 EUR 5 308,50 

 

4. Saņemtie piedāvājumi iepirkuma priekšmeta 3.daļā (Degvielas iegāde SIA 

“Komunālserviss TILDe” autotransportam Irlavas pagasta administratīvajā teritorijā): 

 

Nr. 

p.k. 

Pretendents Iesniegšanas datums un 

laiks 

Cena bez PVN 

1. “ASTARTE-NAFTA” SIA 23.10.2020 plkst. 15.18 EUR 3 888,00 

 

5. Saņemtie piedāvājumi iepirkuma priekšmeta 4.daļā (Degvielas iegāde SIA 

“Komunālserviss TILDe” autotransportam Pūres pagasta administratīvajā teritorijā): 

 

Nr. 

p.k. 

Pretendents Iesniegšanas datums un 

laiks 

Cena bez PVN 

1. “VIRŠI-A” AS 23.10.2020 plkst. 14.35 EUR 4 363,00 



 

6. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un līgumcena: 

6.1.  Iepirkuma 1.daļā nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam SIA 

“ASTARTE-NAFTA” par degvielas iegādi SIA “Komunālserviss TILDe” 

autotransportam un traktortehnikai Tukuma pilsētas un Tumes pagasta administratīvajā 

teritorijā saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, par kopējo līgumcenu – EUR 25 368,00 

bez PVN; 

6.2. Iepirkuma 4.daļā nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam AS 

“VIRŠI-A” par degvielas iegādi SIA “Komunālserviss TILDe” autotransportam Pūres 

pagasta administratīvajā teritorijā saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, par kopējo 

līgumcenu – EUR 4 363,00 bez PVN 

 

7. Pamatojums lēmumam par pretendentu, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: 

7.1. SIA “ASTARTE-NAFTA” piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām 

atlases, tehniskās un finanšu piedāvājuma prasībām un tā piedāvājums tika atzīts par 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā vienīgo izvēles kritēriju – piedāvājumu ar 

viszemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN ar piedāvāto cenu – EUR 25 368,00 bez PVN, un 

uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2., 4. vai 5. 

punktā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā 

noteiktie pretendenta izslēgšanas noteikumi; 

7.2. AS “VIRŠI-A” piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām atlases, 

tehniskās un finanšu piedāvājuma prasībām un tā piedāvājums tika atzīts par saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā vienīgo izvēles kritēriju – piedāvājumu ar viszemāko 

piedāvāto cenu EUR bez PVN ar piedāvāto cenu – EUR 4 363,00 bez PVN, un uz 

pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2., 4. vai 5. 

punktā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā 

noteiktie pretendenta izslēgšanas noteikumi 

 

8. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmito daļu nolemts izbeigt 

Iepirkumu 2.daļā un 3.daļā, ņemot vērā apstākļus, ka pretendentu (SIA “ASTARTE-NAFTA”  

un AS “VIRŠI-A”) piedāvājumi neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. 

 

9. Lēmuma pārsūdzēšana 

 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit trešo daļu lēmumu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma 

pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 

Komisijas priekšsēdētājs: 

 V.Mitenbergs ___________________________ 

Komisijas locekļi: 

I.Blanka   _______________________________ 

 

I.Jēgere       ______________________________ 

 

 


